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Bijenstalde

Wist u dat Bilderberg Résidence Groot Heideborgh sinds dit jaar over een 
echt bijenhotel beschikt! Onze chef-kok Jacco Rozenberg heeft zijn passie 
uitgebreid en zich toegelegd op het imker vak. De bijenkorven staan in de 
weide van het hotel en worden met veel aandacht verzorgd. De honing 
gebruiken we niet alleen in gerechten maar ook voor honing bon bons, 
cake en zelfs bij gezichtsbehandelingen in onze beauty salon. 

Ook is het mogelijk om tijdens uw zakelijke bijeenkomst een kookworkshop 
te volgen waar in de gasten zelf cupcakes of andere gerechten kunnen 
maken met het ingrediënt “honing”. Dit alles onder de begeleiding van 
Chef Jacco Rozenberg.

Uiteraard kunnen gasten de honing ook in het hotel bij de receptie kopen! 
Elk seizoen hebben we weer een andere honing, dus kom gerust proeven!

Bilderberg Résidence Groot Heideborgh, Hogesteeg 50 - 3886 MA Garderen
T: 0577-462700 - E: heideborgh.reception@bilderberg.nl

“BIJ”ZONDERE 
HEERLIJKHEDEN BIJ 

BILDERBERG RÉSIDENCE
 GROOT HEIDEBORGH

“BIJ”ZONDERE 
HEERLIJKHEDEN BIJ 

BILDERBERG RÉSIDENCE
 GROOT HEIDEBORGH

Onze specialiteit: klassieke woningen 

www.bellmakelaardij.nl 
Hertogstraat 31

6881 ML Velp

Telefoon 026 4450818

info@bellmakelaardij.nl

Op zoek naar een woning?

Uw woning verkopen?

Een taxatie nodig?

Ervaar wat wij voor u kunnen betekenen.

Voor het verzorgen van:
 

          Bedrijfsadministraties 
(van dagelijkse administratie tot jaarcijfers)

        Particuliere belastingaangiftes

  Eindhovensingel 72  | 6844 CN Arnhem|  Tel. 026-3830513  |Fax. 026-3811521|  

 e-mail: info@vanhuit.nl | Internet: www.vanhuit.nl 

van Huit Financiële Diensten 
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Van de bestuurstafel
Een nieuwe lente, nieuwe kansen!
Terwijl ik deze bijdrage aan mijn laptop toever-
trouw, wordt het plotseling buiten echt lenteachtig 
compleet met zon en een prima temperatuur. Dus 
wat zien wij: de dames bijen vliegen er vrolijk op 
uit en….komen met stuifmeel aan de korfjes terug 
op de kast: dus er is broed, hoera! Maar we weten 
ook dat de kritische tijd voor het wel of niet halen 
van het bijenvolk nog moet komen. Dus spannend 
blijft het wel voor ons imkers. En persoonlijk kijk ik 
elk jaar uit naar onze eerste BIJ-praatochtend. Dit 
keer op zaterdag 26 maart, vanaf 10 uur tot ca. 12 
uur in de bijenstal Simonveste op Heuven. U bent 
allemaal hartelijk welkom. Te meer daar we iets 
heel speciaals in voorbereiding hebben. Een mooi 
moment om samen het imkerseizoen in te luiden!

De algemene ledenvergadering op woensdag 17 
februari in de Aula van Nieuw Schoonoord te Velp 
was goed bezocht en zeer geanimeerd. Dank aan 
alle bestuursleden en leden van de verschillende 
commissies van de drie stallen, van honingkeu-
ring, opleidingen, het honingdepot, van de redactie 
en van alle andere activiteiten! Het bestuur legde 
met succes verantwoording af over het gevoerde 
beleid en uiteraard ook over de financiën. Wij kun-
nen constateren dat we een dynamische, gestaag 
groeiende en financieel gezonde vereniging zijn. 
Met een forse groei: in 10 jaar een verdubbeling 
van het aantal leden en donateurs: in totaal 145 
anno nu. We hebben ook afscheid genomen van 
onze altijd actieve secretaris, Henk Hoge. Hij heeft 
met verve en een niet aflatende inzet gedurende 6 
jaar de functie van secretaris stevig neergezet. Wij 
zullen Henk echt missen, ook wegens zijn karak-
teristieke, nuchtere en zeer geduldige “werkhou-
ding”. Henk, bedankt namens het bestuur en alle 
collega’s, en het ga je, en Truus zeer wel! Gelukkig 
hebben we diezelfde avond een nieuwe secretaris 
kunnen benoemen: Michael Luteijn, een jonge en 
nog lerende imker, met een enthousiasme dat aan-
stekelijk werkt. Michael heeft al enkele maanden 
“stage” gelopen bij ons bestuur en samen met 
Henk opgetrokken. Ook hebben Michael en Bart 
samen de website een grondige vernieuwing gege-
ven. Michael: hartelijke welkom in ons bestuur en 
veel plezier en succes met deze uitdagende taak.

De nieuwe basiscursus bijenhouden is met 17 cur-
sisten gestart, de vier theorielessen zijn weer door 
Frans Koops met grote toewijding verzorgd. Een 
nieuw project: basiscursus voor geïnteresseerden 
met een niet-Nederlandse achtergrond is door 
Herman Radstake met 6 deelnemers gestart. Voor 
dit driejarige project hebben we subsidies van Arn-
hem, Rheden, Akzo Nobel en Dr. Hoefnagels stich-
ting ontvangen.

Op initiatief van Erwin Prins is met een aantal col-
lega’s een unieke en fraaie Kalender met Jaarac-
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tiviteiten voor imkers en Imme gecomponeerd en 
uitgegeven: chapeau! De eerste druk was zeer snel 
uitverkocht. De tweede druk is ook al bijna op.

Met het Nederlands Openluchtmuseum hebben we 
nieuwe afspraken gemaakt over de wijze waarop 
het demonstratierooster zal worden samenge-
steld. Ten minste 3 demonstraties per imker per 
seizoen. Dit is een eis van de directie van het NOM, 
waaraan wij ons hebben te houden. Binnenkort 
ontvangen de deelnemende imkers een concept 
rooster voor seizoen 2016.

De herbouw van de oude bijenstal uit Angeren-
stein, in de zogenaamde ECO zone langs de A12 in 
Presikhaaf in Arnhem heeft bijna een jaar geduurd. 
Een van de oorzaken was het zeer natte en koude 
weer gedurende een groot deel van de herfst. 
Ons lid Erwin Wiggers zal deze stal gaan beheren. 
Binnenkort hoopt hij zijn volken te kunnen verhui-
zen van Van Gastelhof naar ECO zone.

Met de Gelderse Natuur en Milieu Federatie-
GNMF en IRIS zorg Nijmegen hebben we een con-
cept samenwerkingsovereenkomst uitgewerkt 
voor het project “Stadsbijen”. Binnenkort zullen we 
u daarover meer vertellen. Evenzo over het andere 
project met ziekenhuis Rijnstate: bijenvolken op 
het dak. En een flinke investering door Rijnstate in 
drachtverbetering op het terrein en in de nabijheid. 
Leen van ‘t Leven is de trekker van dit project.

De vergunning voor de nieuwbouw van een bij-
enstal op het terrein van de natuurbegraafplaats 
Heiderust te Rheden is binnen en de bouw zal deze 
maand starten. Bouwheer is Rieks Holtjer.

Het bestuur heeft een nieuw project “sponsor een 
bijenkast” gestart. En op dit moment hebben 6 
bedrijven ingeschreven en voor een periode van 3 
jaar een jaarlijkse bijdrage toegezegd. We zullen 
deze nieuwe sponsoren binnenkort op een speciale 
bijeenkomst verwelkomen.

Met de directie van Het Depot in Wageningen heb-
ben we het eerste seizoen van de nieuwe bijenstal 
met 5 volken in het Arboretum geëvalueerd. De 
tuinploeg o.l.v. Albert Zweers blijkt zo enthousiast 

dat zij dit jaar opnieuw een flink stuk braak liggend 
terrein met bloemrijk zaad zullen inzaaien!

Wij gaan er van uit dat de onderhandelingen met 
Natuurmonumenten Veluwezoom over een nieuwe 
huurovereenkomst voor onze stal op Heuven bin-
nenkort positief kunnen worden afgerond.
 
Kort voor het ter perse gaan van dit blad vond de 
eerste van 3 acties in het kader van NLdoet plaats. 
Met dank aan Lotty van den Bosch. Zij wist drie ac-
ties aan te melden en goed gekeurd te krijgen door 
het Oranje Fonds, waarna ook 3 maal de financiële 
bijdrage van € 400.- door het Fonds werd toege-
kend. Maar ook in samenwerking met het Wijk-
platvorm Velp-Zuid  o.l.v. Guus Dicker plus zoon, 
en natuurlijk met medewerking van de gemeente 
Rheden: hoofd Groenbeheer Jan van de Brink en 
Gijs (zelf ook imker) die de aanwijzingen gaf en het 
zaaigoed plus materiaal aanleverde.

Tot slot doe ik graag een oproep aan alle collega 
imkers die voldoende honing weten te oogsten, om 
een deel van hun opbrengst te verkopen aan onze 
honingdepothouder Pim Kempe. Zoals bekend 
wordt ALLE honing die met het etiket van onze ver-
eniging wordt verkocht, eerst aan een strenge keu-
ring door onze onafhankelijke keuringscommissie 
onderworpen. Al vast dank voor uw medewerking.
 
Met spanning kijk ik uit naar de eerste BIJ-praat-
ochtend in stal Heuven op 26 maart. 
En wens iedere collega imker een fijn, succesvol 
en vreugdevol seizoen.

Arthur Ohm, voorzitter
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Remmen en versnellen
Nog niet zo heel lang geleden heeft iemand met 
meer IQ dan ik, mij uitgelegd hoe de wet van de 
remmende voorsprong en die van de stimuleren-
de (creatieve) achterstand werkt. 

Hij deed dat aan de hand van een historisch feit. 
Het betrof het verschijnsel stadsverlichting. 
Amsterdam kende indertijd als eerste het ver-
schijnsel van de lantaarnopsteker: iemand die bij 
het vallen van de duisternis de straatlantaarns in 
het centrum van de stad aanstak. Daar werd 
Amsterdam op Europees niveau om benijd, met 
name door de Britten. Die kwamen wat later dus 
ook met stadsverlichting, maar dan zonder een op- 
of aansteker. De Londenaren maakten gebruik van 
elektriciteit want dat verschijnsel was onderwijl 
gangbaar geworden. De goede sier van
 Amsterdam verhuisde naar Londen: voorsprong 
werd achterstand. 
De “Amsterdammers” onder de imkers van lang 
geleden waren de lui die het gedeelte van de holle 
boom, waarin een bijenvolk zich gevestigd had, uit-
zaagden en mee naar huis namen: de zgn. “Klotz-
beute”, als het Duitse “Amsterdammers” betrof. 
Na verloop van tijd en generatie kon dat anders: de 
korf lag voor de hand en in het verschiet. Ook een 
natuurproduct dat niet meer kostte dan tijd: een 
korf was in één dag gevlochten van eigen rogge-
stro. Onderwijl ontdekte een van de “Londenaars” 
onder de imkers de bijenafstand. Dat leidde tot de 
kast met de ramen en de mogelijkheid broed en 
honingopslag te scheiden. We spreken sindsdien 
van broedkamers en van honingkamers. Met deze 
ontwikkelingen ging zo ongeveer een eeuw heen. 
Mijn vader ging het desondanks toch allemaal nog 
snel genoeg af: van korf naar kast, van pers naar 
slinger was voor hem bovendien een soort Alpe 
d’Huez-traject. 
Als ik de Product Catalogus van de NBV – enke-
le jaren geleden nog de Prijslijst van de VBBN 
geheten –  inkijk, ontdek ik de ene na de andere 
innovatie. Op heel wat pagina’s tref je het stempel 
NIEUW! aan, wat wil zeggen dat wat gisteren aan 
de orde was, op vandaag verbeterd is en dan met-
een ook bv. “Fillyboy” genoemd wordt. (U vindt het 
artikel onder de rubriek aftapvaten op pag. 81). 

Het doet me denken aan ons dagelijks gedoe op de 
snelweg: tien keer inhalen, tien keer afremmen. Ik 
houd zo’n inhaler wel eens in de smiezen. 50 Kilo-
meter verderop staat hij achter mij voor een stop-
licht. Die Fillyboy haalt het niet. Zeker weten.

Rik Oldeven
 
Tijdens de stamppotmaaltijd vertelde “Rik” ons 
dat er een nieuwe bundel met “Oldevennetjes” zal 
verschijnen. Houd het in de gaten, want zijn ver-
haaltjes zijn een verrijking van de geest en de boe-
kenkast. (Red.)
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26 Maart: De eerste Bijpraat-ochtend van het nieuwe 
seizoen in de bijenstal Simonveste op Heuven. 
Aanvang 10.00 uur.

28 Maart: Eenmaal per jaar wordt op de zondag 
waarop de zomertijd ingaat op de schaapskooi de 
inmiddels traditionele Lammetjesdag georganiseerd. 
Als die dag op Eerste Paasdag valt, dan is 
Lammetjesdag op Tweede Paasdag. Er is van alles 
te doen bij de kooi. Het is een gezellige drukte.

30 april: Tweede Bijpraat-ochtend in de bijenstal
Simonveste op Heuven. Aanvang 10.00 uur. 

Hoezo lui imkeren?! door Erwin Prins
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Bijen in de kunst
Bijen in de Kunst
Dit keer een heel ander soort van Kunst met 
Bijen. Een in Nijmegen woonachtig graffiti kun-
stenaar, tevens imker, gebruikt zijn werk in de 
openbare ruimte, hij noemt het stencils, om het 
publiek bewust te maken van het nut van bijen-
houden. Zijn begeleidend schrijven bij foto’s van 
zijn werk volgt hierna. (Red.)
 
Ik doe straat-kunst onder de naam ‘De Imker’. 
Vaak geschreven als The Imker. Ik laat deze sten-
cils achter, om de ambacht van het bijenhouden te 
promoten. Bijen zijn belangrijk voor de bestuiving 
van ons voedsel. Nou had ik ook ergens gelezen, 
dat bijen het beter doen in de stad dan op het plat-
teland, omdat er in de stad een grotere biodiver-

siteit is. Nu probeer ik de afgelopen acht jaar het 
stedelijk bijen houden onder de mensen te bren-
gen, door middel van mijn kunst op straat. Inmid-
dels heb ik het imkerdiploma van de NBV gehaald 
en ga ik dit jaar stad - imkeren. Het is de bedoe-
ling om een kruisbestuiving tussen mijn kunst en 
de bijen te krijgen. Wat ik aan werk verkoop gaat 
weer in de bijen. Wat de bijen mij geven (heel 
veel inspiratie) gaat weer in de kunst. Een bijkom-
stigheid is hopelijk dat mensen zich meer bewust 
worden van de bijen en de rol die zij spelen in de 
natuur...

De Imker
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VSH-project bij Buckfast Teeltgroep
Flevo (v.h. “De Hoven”)
Onderstaand bericht geeft een beeld van één van 
de projecten waarmee in diverse landen onder-
zoek wordt gedaan naar het kweken van bijenvol-
ken die de genetische eigenschap hebben om zelf 
de Varroamijt uit hun volk te verwijderen. Een 
lange weg maar wel zo hoopvol dat we er in de 
loop van dit jaar meer over zullen horen of lezen. 
(Red.)

Sinds de komst van varroamijten in Europa rond 
1980 is er via tal van methoden geprobeerd om 
van de varroamijt af te komen of de besmetting 
te beperken. Het blijft echter onmogelijk om de 
mijt uit te roeien.  Groepen onderzoekers als “De 
Duurzame Bij” in Nederland, maar ook in Frank-
rijk, Duitsland en Amerika trachten bijenvolken 
te telen die in staat zijn besmette broedcellen te 
detecteren en tijdig op te ruimen zodat de voort-
plantingscyclus van de mijt onderbroken wordt. 
Deze eigenschap heeft de naam VSH gekregen, 
ofwel Varroa-Sensitive-Hygiene. Onder begeleiding 
van Bart Jan Fernhout, van Arista Bee Research, 
is de teeltgroep afgelopen jaar begonnen met een 
VSH-project. Zoals elke koninginnenkweker heeft 
gemerkt, duurde het door het koude voorjaar lang 
voordat met de teelt begonnen kon worden. 
De basisgedachte bij de start in april was dat de 
kans op het gezochte VSH-gedrag het grootst zou 
zijn in volken die al een goed hygiënisch gedrag 
zouden hebben. We begonnen dus met uitgebreid 
onderzoek in de beschikbare volken binnen de 
teeltgroep naar volken met een hoge hygiënische 
score. Bij deze test werd een raatstuk van ca 150 
cellen behandeld met vloeibare stikstof zodat het 
broed daarin gedood werd. Daarvan werd een foto 
gemaakt en na 20 uur een 2e foto. 

Zo kon het hygiënisch gedrag, gemeten in procen-
ten opgeruimd broed, van elk volk berekend wor-
den. Er werden 2 volken gevonden waarin 100% 
van het dode broed binnen die tijd was opgeruimd. 
Dit leek ons dé basis voor de teelt van koninginnen 
van de ene lijn en teelt van darren via de andere 
lijn.                                                                       

Vervolgens werden ca. 30 koninginnen gekweekt 
en een darrenvolk gemaakt waarin de darren 
binnen werden gehouden voor de noodzakelijke 
KI-bevruchting. Als je gericht wilt kweken zoals in 
dit geval, moet je de genetische variatie zo klein 
mogelijk maken totdat de gewenste eigenschap 
goed vastgelegd is. Wij deden dit enerzijds door de 
darren van slechts één volk te gebruiken en boven-
dien elke koningin slechts te insemineren met het 
sperma van 1 dar (SDI ofwel Single-Drone-Insemi-
nation).  Het resultaat van deze SDI is dat volkjes 
een zeer individueel gedrag en/of uiterlijk vertoon-
den.

Met de gekweekte koninginnen hebben wij be-
vruchtingsvolkjes gemaakt in miniplus-kastjes (5 
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raampjes met  2 pollepels bijen en een voerbakje 
met 1 kilo suikerdeeg).  Half juni konden de konin-
ginnen KI-bevrucht worden toen deze ca 10 dagen 
oud waren.  Deze leeftijd is volgens ervaring van 
onze inseminators (Cevat Bolat en Martin Klein) de 
beste leeftijd voor KI-bevruchting. Wel  ’s morgens 
vroeg de koninginnen vangen en in een kooitje 
doen voor behandeling later op de dag. Als je dat 
midden op de dag probeert, is het kleinste kiertje 
voor een koningin van die leeftijd voldoende om te 
ontsnappen voor een bruidsvlucht van eigen keuze.  
Tijdens de KI-sessie werd een vleugelpuntje van 
elke gebruikte dar en van de daarmee bevruchte 
koningin verzameld voor DNA-onderzoek. Op enig 
moment kan zo hopelijk een marker-gen worden 
gevonden zodat via DNA-onderzoek  lijnen gese-
lecteerd kunnen worden. 

Na bevruchting van de koninginnen moest er ten-
minste 6 weken gewacht worden totdat de toege-
voegde bijen vervangen waren door eigen dochters 
van deze koningin om het geërfde gedrag tot uiting 
te laten komen.  Half augustus was het zover en 
werd de volgende stap gezet, namelijk besmetten 
van de volkjes met varroa-mijten. We hebben daar-
voor 2 methodes toegepast. Eén methode was een 
raampje open broed uit de SDI volkjes in een zwaar 
met varroa besmet volk te hangen en na een week 
weer terug te hangen. Een andere methode was 
om uit een besmet volk de mijten te verzamelen 
d.m.v. poedersuiker en die mijten vervolgens toe te 
voegen aan de testvolkjes. 

De volgende en laatste  stap in dit onderzoek was 
het beoordelen van de aanwezigheid van het ge-
wenste VSH-gedrag. Dit werd omstreeks begin 
september uitgevoerd. Dit betekende een lange 
dag tellen met 5 man van mijten in het broed van 
ca 20 volkjes. De VSH-waarde wordt berekend uit 
het percentage zich-niet-voortplantende mijten 
t.o.v. het totaal aantal aanwezige mijten in de be-
treffende cellen van poppen met paarse ogen. Con-
clusie: In één van de volkjes blijkt een hoge mate 
van VSH-gedrag aanwezig. Nu is het de kunst om 
daarmee verder te kweken als deze koningin de 
winter overleeft.

Verder leer je natuurlijk veel van zo’n project. Er 
gaat heel veel tijd in zitten. Het kost veel bijen om 

de bevruchtingsvolkjes te maken.  Wij hebben niet 
de indruk dat het eerder gemeten hygiënisch ge-
drag een verhoogde kans geeft op VSH-gedrag. 
Voor de toekomst lijkt het beter om te starten met 
volken die goed overweg kunnen met de varroa-
mijt zoals uit tellingen kan worden bepaald. Deze 
werkwijze heeft men overigens ook toegepast in de 
VS waar VSH-gedrag voor het eerst wetenschap-
pelijk werd aangetoond. 

Voor verbetering vatbaar: Timing tussen koningin-
nenkweek en darren. Het heeft geen zin om ko-
ninginnen te kweken als de kweek van darren niet 
op schema ligt. Darren moeten tenminste 6 weken 
oud zijn om voor KI te kunnen gebruiken. De om-
vang van de volkjes hadden we met 2 pollepels te 
klein gekozen, dit jaar gaan we over op 4 pollepels 
bijen per volkje. 

Mijten tellen onder de microscoop.
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Gezien de hoeveelheid werk en het benodigde aan-
tal bijen voor samenstelling van de volkjes hebben 
we onze VSH teeltgroep kunnen uitbreiden met 
enkele ervaren imkers/koninginnentelers die in 
het project in 2016 gaan meewerken.

Martin Klein en Jan Keemink

Uit de nieuwsbrief van Arista Bee Research waar-
mee de teeltgroep samenwerkt, kan nog het vol-
gende worden toegevoegd.

In elk volk zal ongeveer 20% van de mijten het 
broed in gaan zonder zich voort te planten (aan-
nemelijk is dat zij daar te oud voor zijn). In een 
volk zonder VSH zal je dus op elke vier mijten die 
zich voortplanten (een mijt met één zoon en één of 
meerdere dochters), één mijt vinden zonder doch-
ters.
Het is blijkbaar zo dat werksters met de VSH ei-
genschap, mijten die zich voortplanten kunnen 
detecteren. Deze werksters zullen de pop van de 

jonge bij, met de mijt en haar nakomelingen, dan 
verwijderen, voordat de nakomelingen van de mijt 
zich voldoende kunnen ontwikkelen. Mijten die 
zich niet voortplanten worden niet gedetecteerd en 
zullen dus in het broed blijven.
Gaan wij nu het broed openen en op zoek naar 
mijten, dan zullen wij, in een volk met de VSH-
eigenschap, in verhouding meer mijten vinden die 
zich niet voortplanten. Is bijvoorbeeld maar één op 
de twee mijten een mijt die zich niet voortplant (de 
helft dus), in plaats van één op de vijf, dan nemen 
wij aan dat de bijen drie van de vier voortplantende 
mijten hebben verwijderd. 75% van de voortplan-
tende mijten zijn dus verwijderd en daarmee is het 
volk in dit voorbeeld 75% VSH. 
Volken met een VSH-percentage van 75% of ho-
ger hebben geen behandeling tegen Varroa nodig, 
omdat de meerderheid van de mijten in hun voort-
planting verstoord wordt en de besmetting met 
Varroa dus lager is. 

De laatste week van december, de thermometer 
tikt de 15*C aan. De bijen vliegen alsof de lente 
begint en de imkers hebben een inwinterings-
maaltijd.

Een jaarlijks terugkerende traditie, in de laatste 
week van het jaar, voor de leden van onze vereni-
ging. Er zijn ruim 60 mensen aanwezig. Om het 
volk wat te spreiden liggen er op tafel doorgeknip-
te foto’s, het is de bedoeling je ontvangen foto daar 
bij te puzzelen. Dit typeert de avond en misschien 
ook wel onze imkervereniging; deze avond is met 
zorg en aandacht voorbereid! Met drie soorten 
stamppot van de chef koks Dion en Jacco, een bal-
letje, een stuk worst en hachee, het kan niet op.

Dan kan het geheel nog opgeleukt worden met 
spekjes, kleddertjes en zuur!  Simone en Anastasia 
scheppen met veel plezier op. IJs met vruchten 
toe. We dachten allemaal even rustig aan te doen 
na de feestdagen…. 
Carel ter Horst speelt vrolijk op de accordeon. Ton 
Thissen deelt knuppels en knuffels uit met zijn 
verhaaltjes. Tussendoor wordt gezellig bijgepraat, 
kennis gemaakt en  worden de bekende sterke 
bijenverhalen weer even opgefrist. De datum voor 
volgend jaar staat alweer:  19 december! 
 
Edith Peters

Inwinteren met stamppot
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De gelovige moet zijn als een bij!

Naam: Youssef El Messaoudi
Leeftijd: 29 jaar
Woont alleen in Presikhaaf 
Beroep: ICT-er

Als ik binnenstap zie ik het al; hier woont een im-
ker. In de hal staan twee 6-ramers te wachten op 
bewoners. In de kamer staan kratten met bijen-
spullen klaar te wachten op mooi weer. 
Youssef heeft 3 jaar in de Schuytgraaf gewoond, 
maar miste Arnhem-Noord. Daar wonen zijn ou-
ders en zijn 6 zussen en broer, daar is de moskee 
waar hij veel te vinden is. Hij kocht een huis in 
Presikhaaf; geboortegrond!
Youssef vertelt dat hij zijn huis deze zomer op 
orde gaat maken, dan gaan de bijenspullen naar 
de schuur, die nu nog vol staat met een grote kast 
voor de kamer. Gisteren heeft hij in zijn voortuin 
400 bloembollen geplant en voor er een meubel 
in huis stond, waren de kamerplanten al binnen. 
In de vensterbank ook stekjes, zaden en pitten, 
bedoeld voor zijn moestuin. Ook in Presikhaaf, als 
je de Pleyroute neemt, rijd je er langs. Hij vindt het 
heerlijk om in de moestuin te werken, lekker met 
zijn handen door de modder. En de opbrengst: die 
geeft hij weg!
Hij vertelt dat hij een ICT baan heeft; voor zijn 
werk is hij 2 a 3 dagen per week in Luxemburg. 
Dat maakte ook dat een afspraak maken voor dit 
gesprek wat lastig was. Youssef zal niet zeggen dat 
hij druk is, hij stelt zich bescheiden en dienstbaar 
op. Waar hij kan helpen, helpt hij, nee zeggen past 
niet bij hem. Hij is een man van de oplossingen.
Youssef brengt ongeveer 2 dagen in de Al Fath 
(bevrijding) Moskee door. Zijn opa zat in het be-
stuur van de moskee, zijn vader is nu bestuurder. 
Als kind kwam Youssef er veel, in zijn pubertijd 
eigenlijk alleen tijdens de ramadan. Nu zijn opa is 
overleden vindt Youssef het fijn om ook wat voor de 

moskee te betekenen. Hij komt er om te bidden en 
voor de ontmoeting, maar helpt waar hij kan met 
ICT klusjes en hand- en spandiensten. Ik help waar 
ik goed in ben, vertelt hij, camerawerk, promotie-
materiaal, een website onderhouden.  
Hij vertelt dat de bij hoog aangeschreven staat bin-
nen de Islam. Enthousiast vertelt hij dat er in de 
Koran een hoofdstuk “An Nahl- De Bij” te vinden 
is. Hij wijst mij op de volgende quote: Waarlijk is 
het voorbeeld van de gelovige zoals het voorbeeld 
van de bij. Zij (de bij) eet datgene wat puur en ge-
zond is en scheidt uit wat puur en gezond is 
(Honing). En wanneer zij neerstrijkt (op een bloem) 
breekt zij het niet noch verderft ze het. De gelovige 
moet zijn als een bij. Neem wat goed is, geef wat 
goed is zonder te beschadigen.  

Youssef legt uit dat het islamitische geloof met 
respect omgaat met mensen en dieren. Wees goed 
voor de mensen, wees goed voor de natuur. Dit is 
voor hem ook een drijfveer om te imkeren. Een 
oom in Marokko is ook imker, daar is hij in aan-
raking gekomen met de bijen. Zijn opa was een 
zoetekauw en deed overal honing en suiker in. Opa 
nam de honing mee uit Marokko, in geheimzinnige 
potjes. Hij vertelt dat in Marokko de honing duur 
is, zeker € 30,00 voor een kilo. Er is altijd veel dis-
cussie of het wel 100% honing betreft of wordt ver-
mengd met suiker. De honing wordt daar altijd van 
familie of  bekenden gekocht.
Youssef heeft zelf 3 volken in de Schuytgraaf staan, 
hij doet veel samen met Herman Radstake. Hij 
benadrukt dat hij het fijn vindt om door hem wat 
gecoached te worden. Zijn doel voor dit jaar is 
vooral ervaring opdoen. Youssef helpt actief mee 
binnen de vereniging. Hij heeft geholpen met de 
bouw van de stal aan de A12, hij heeft al een aantal 
keren bij het NOM, op Heuven en bij de molen van 
Elden informatie gegeven over de bijen. Hij vindt 
het belangrijk goed te luisteren naar de vraag van 
de bezoekers en wil hen niet overstelpen met in-
formatie. 
Ik ben onder de indruk van Youssef, slim, gedreven 
en behulpzaam,fijn dat hij zich in wil zetten voor 
onze imkervereniging! Met de Koran in de tas, ver-
trek ik naar huis.

Edith Peters

 

De nieuwe naam voor de rubriek waarin 
een interview met een van onze leden is 
te lezen, zal, zoals U ziet “D’r Bij” zijn.
Door te beschrijven wat een lid naast 
bijenhouden D’r Bij doet leren we onze 
leden beter kennen

              “D’r Bij”



Imkersvereniging Arnhem-Velp en omstreken  |   Maart 2016  |  jaargang 41
deBijenstal

15

Zaterdag 12 maart is de laatste hand gelegd, mede 
dankzij Youssef; DE STAL IS KLAAR!!!
Vandaag heeft mijn belangrijkste koningin hem 
even in gebruik genomen.....Glimlach zie foto’s.
Ik ben zeer tevreden.
Vanmiddag in mijn drie volken op Angerenstein 
een zeer snelle voedselinspectie gedaan, nog mi-
nimaal drie ramen voer, voorlopig goed dus.
Ik zal komende week de verhuizing inplannen.
 
Erwin Wiggers
 

Bijenstal ECO-
zone A12 klaar
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Bijen
Komend seizoen zal Juul Hogeling, cursiste in 
2015, in de Bijenstal verslag doen van haar erva-
ringen als beginnend imker.

Bijen
Kijk eens zwermen!
In de bermen,
En hoor ze eens zoemen,
Boven de bloemen.

Als beginnend imker ben ik gevraagd om dit jaar 
steeds een stukje te schrijven over mijn eerste er-
varingen als imker. Daarbij neem ik het stokje over 
van Edith, mijn voorgangster die dit met veel verve 
heeft gedaan.

Zo’n anderhalf jaar geleden besloot ik me te ver-
diepen in de fascinerende wereld van de bijen. 
Want waarom zijn de bijen bedreigd? En kan ik 
misschien  iets betekenen voor deze bijzondere 
beestjes die zo’n belangrijke rol vervullen in de na-
tuur? 
Bovendien woon ik op een prachtige plek in Arn-
hem met een grote wilde (bos)tuin vol wilde plan-
ten en bloemen, vogels en allerlei insecten. Daar 
kunnen best enkele volkjes wonen tussen de kip-
pen en de bamboehut.

Zo ben ik enthousiast gestart met de imkercursus 
en de praktijklessen bij Herman op Angerenstein. 
Natuurlijk met assistentie van Han en Mart en 
cursisten van het jaar daarvoor. Nou dat heb je wel 

nodig, ervaren imkers, want in het begin is het 
best spannend om een kast te openen en omdat ik 
nog geen goed imkerpak had werd ik ook steeds 
een paar keer gestoken. Eerst denk je dat valt wel 
mee en je wilt je niet laten kennen maar thuis als 
het flink ging jeuken en rood en dik werd dacht ik 
weleens: “Waar ben ik aan begonnen”? Maar nu 
weet ik dat het na drie dagen zo’n beetje over is. 
En is het echt zo, dat als je meerdere keren gesto-
ken bent,  je er immuun voor wordt? En ben ik een 
watje als ik toch regelmatig mijn handschoenen 
aan doe? 
Toch verheugde ik me op elke les en wilde ik alles 
weten over de bijen, hoe je volkjes kunt vermeer-
deren, waar de koningin mogelijk zit, hoe je honing 
kan oogsten en zwermen kunt vangen. Ik las het 
lesboek twee keer door, niet omdat het moest 
maar puur uit interesse. Ook bekeek ik allerlei You 
Tube filmpjes over bijen, echt  leuk!
Je begrijpt dat ik dan ook heel blij en trots was 
toen ik mijn eerste volkje ophaalde bij Herman. 
Een groot sterk volk waar hoogstwaarschijnlijk 
twee zwermen af zijn gekomen vorig voorjaar. 
Omdat het nog steeds een groot volk was heb ik 
een broedaflegger gemaakt. En samen met een 
zwermpje uit Arnhem-Zuid van Danny had ik in-
eens drie volkjes ( wilde ik ook graag hoor). Nu 
moet ik eerlijk bekennen dat ik niet in mijn een-
tje was. Han Geltink heeft mij  als mentor steeds 
geholpen en advies gegeven want je weet het als 
beginnend imker gewoon nog niet zo goed. Je bent 
nog niet zo zeker van je zaak. Dus hierbij een aan-
rader voor aankomende imkers! Vraag of een erva-
ren imker je mentor wil zijn als je zelf begint met 
een volkje. De maandelijkse imker bijeenkomsten 
op zaterdagochtend zijn wat dat betreft ook een 
aanrader.
Je begeeft je dan onder mede-imkers met ook 
weleens verschillende meningen maar dat maakt 
het juist ook boeiend. Uiteindelijk ga je toch je ei-
gen beslissingen nemen maar dan in ieder geval 
gebaseerd op kennis en ervaring die je leert van 
ervaren en gedreven imkers.

Voor het inwinteren, afgelopen winter, heb ik twee 
kleine volkjes verenigd, nu heb ik dus twee volkjes 
staan. Het gaat goed met ze. Ze halen stuifmeel en 
ze leven in ieder geval nog. (Mijn grote nachtmer-
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rie zou zijn als een volkje dood gaat.) Het eerste 
volk van Herman is nog steeds groot dus wellicht 
kan ik daar straks een veger/vlieger of broedaf-
legger van maken ( overleg ik graag nog even met 
Han).  

Hoogtepunt was mijn eerste eigen geslingerde 
honing, 13 potjes! Met eigen ontworpen etiket gin-
gen deze grif over de toonbank richting familie en 
vrienden. 

Dit jaar wil ik graag twee keer oogsten.  

En weet je wat ook zo leuk is? Bijna iedereen vindt 
het leuk als je over bijen vertelt, En ook al ben je 
nog maar een beginneling, je weet al gauw veel 
meer dan een leek op dit gebied.  Duzzz… Altijd 
iets interessants te vertellen….Leer je zelf ook 
weer van….
 
Juul Hogeling

Verkorte cursus 
koninginnenkweken
Doelstelling:  door het verkrijgen van kennis kan 
een gemotiveerde imker goede en zachtaardige 
koninginnen op laten groeien  waardoor er vol-
ken ontstaan waarmee op een prettige manier te 
werken is.

Cursusopbouw:  
De cursus bestaat uit 3 dagdelen.
1ste les 
Docent: Mart Coemans zal de grondbeginselen  

behandelen van koninginnenteelt op  maandag 2 
mei 2016, van 19.30 tot circa 22.00 uur

2de les         
Docent: Piet van Schaik zal de grondbegindelen 
van de doppen methode behandelen op 9 mei 2016 
ook van 19.30 tot circa 22.00 uur.
De beide theorielessen worden gegeven in het 
Natuurcentrum Presikhaaf  Ruitenberglaan 4 te 
Arnhem

3de les         
Dit is een praktijkles waarbij je larfjes gaat over-
larven van localmix volken, omdat we goede konin-
ginnen willen hebben zal Jan Keemink ons meteen 
daarna 6 aangeblazen nicotdoppen leveren welke 
je dan in een eigen volk moeten plaatsen. Deze les 
wordt gegeven op 15 mei, de plaats zal in overleg 
met jullie worden afgesproken.
De praktijkles wordt gegeven door zowel  Piet van 
Schaik,  Mart Coemans en Jan Keemink.
Een evaluatie moment willen we houden op 4 juli 
2016.

De kosten bedragen € 55,00 dit is inclusief 
2 studieboeken,  10 nicotdoppen, 10 beschermkap-
jes, 10 grondplaatjes, 10 houders en koffie of thee 
tijdens de lessen.  

Je moet zelf zorgen voor een broedraam waar je 
de doppen in kunt plaatsen.
Omdat we praktijk geven, kunnen we maximaal 
12 cursisten herbergen dus geef je snel op, omdat 
dit een cursus is welke NIET onder de vlag van het 
NBV wordt gegeven zal er geen diploma worden uit 
gegeven.

Je kunt je opgeven via de mail voor 15 April 2016 
via:  h.radstake@chello.nl
Het bedrag van € 55,00 kan worden over gemaakt 
op NL27ASNB0707380839
o.v.v. korte cursus koninginnenkweken

Herman Radstake
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Ik vlieg voor Matthes
Olga Pette-Fruithof (75+) kijkt vanuit haar appar-
tement bij Insula Dei op onze nieuwe bijenstal.  
Na de lezing van Arthur Ohm  voor de bewoners 
sprak ze hem aan en vertelde dat haar grootva-
der een professioneel bijenhouder is geweest 
tussen 1904 en 1946. Arthur vroeg Marcel om 
contact met haar op te nemen, want ze had nog 
wel wat spullen van haar grootvader die mis-
schien wel leuk zouden zijn voor ons blad. Het 
bleek een zeer uitgebreide documentatie van 
Matthes honig te zijn.  Marcel vertrok met een 
kistje vol plakboeken, clichés  en foto’s. 
 
Verzamelen zit in de familie, vertelt mevrouw Pet-
te. Haar grootvader Hans Matthes ( 1878-1946) 
beschrijft ze als een bijzonder man. Hij doorliep de 
toneelschool en ging naar de Hogere Landbouw-
school in Wageningen. Daar kwam hij in aanraking 
met het imkeren. Van zijn vader kreeg hij een stuk 
grond  in Breukelen en liet er Fluitensteijn bou-
wen, een groot landhuis met enkele bijgebouwen 
en veel ruimte voor de imkerij. Er was één vaste 
medewerker in dienst. Grootvader had ongeveer 
400 volken. Toen hij in 1904 begon met imkeren, 
was honing een bijna vergeten artikel. De riet- en 
bietsuiker had het vroeger honinggebruik zo goed 
als verdrongen. Grootvader was één van de eerste 
leden van de Rotary club in Nederland en had veel 
contacten met kunstenaars, schrijvers en arties-
ten. Hij liet veel reclame maken, in kranten, tijd-
schriften en in winkels. De slogans bedacht hij zelf. 
Geïnspireerd op gezondheid of op de bijbel; Mat-
thes honig op het brood, houdt de wangetjes rood!  
Of: Reeds Salomon die grote koning, at al Matthes 
honig. En: Eet honig mijn zoon, want dat is goed ( 
spreuken 13). De etiketten van de potjes zijn ware 
kunstwerken, ontworpen door bijvoorbeeld Isidore 
van Mens of Willem van Leusden. Potjes werden 
ontworpen door de bekende glasontwerper Copier. 
Er is een foto met een prachtig ingerichte stand, 
op de beurzen prees zijn vrouw Mien de honing 
aan. Er werd een medicinale siroop uitgebracht, 
ook wel borsthoning, onder de naam Kuch-niet. 
De omzet van borsthoning nam een hoge vlucht en 
werd zelfs aangeprezen voor zuigelingen.  Matthes 
was gedreven en vernieuwend. 
Matthes exporteerde al voor 1914 veel volken over 

de hele wereld, naar Finland, Japan, Indië, maar 
vooral naar Engeland en Schotland. In de Engelse 
krant stond: “Nadat de Ruyter met zijn schepen 
in Engeland is geland, zijn er nooit meer zoveel 
Hollanders aangekomen als nu, nl. 10 millions of 
Dutch bees”. Tijdens de eerste wereldoorlog lag 
de handel stil, maar na 1920 herstelde de export 
zich weer. Ook hiervan zijn prachtige foto’s en ver-
slagen te vinden in de kist. Matthes en zijn vrouw 
reisden regelmatig mee om de bijen af te leveren. 
Tijdens de tweede wereld oorlog bestond de firma 
40 jaar, ook in deze tijd was er nauwelijks handel. 
De export lag stil en om de zaak en het personeel 
aan de gang te houden liet Matthes zich door de 
Meelcentrale inschakelen voor de verkoop van 
kunsthoning. 
Mevrouw Pette was 9 jaar, toen haar grootvader 
stierf en weet zich over hem niet heel veel details 
meer te herinneren. Ze weet wel dat ze grootva-
der ooit geholpen heeft met het scheppen van een 
zwerm uit de boom en ook met was smelten. Ze 
herinnert haar grootvader als een stille, beschei-
den man.  Zijn vrouw was juist extravert en hield 
de touwtjes strak in handen. Samen verzamelden 
ze alles wat in die tijd over bijen en honing gepu-
bliceerd werd.  Mevrouw Pette laat een  bijbel zien, 
waarin haar grootvader alle teksten over bijen en 
honig ( in de bijbel geschreven zonder n) onder-
streept heeft met een pen.  Hans Matthes noemde 
zijn dochter Melitta. Hij hoopte dat zijn zoon Kees 
de honing in Amerika groot zou maken. Breukelen 
was verbonden met Brooklyn, de gemeente bestu-
ren hadden uitwisselingen en in het Brooklyn mu-
seum is ook Matthes honig te vinden. Zoon Kees 
ging naar Amerika om de imkerij te bestuderen, 
maar zag daar de eerste benzinestations  en start-
te met dit idee service station Caltex aan de Am-
sterdamseweg in Arnhem.  In 1946 overleed Hans 
Matthes en werd de zaak verkocht. 
De zoon van mevrouw Pette is hobby imker in Hee-
rewaarden in de Betuwe, de liefde voor de bijen is 
in de familie gebleven. Ook mevrouw Pette weet 
zich omgeven door de bijen, buiten, met het zicht 
op de nieuwe stal en binnen door de verzameling 
Matthes voorwerpen. Als ik vertel dat ik op Markt-
plaats een origineel Matthes potje heb gezien, re-
ageert ze enthousiast, ze heeft die zelf niet en zal 
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proberen deze aan de verzameling toe te voegen…. 
Het zit in de familie! 
 
Edith Peters.
 
Alle afbeeldingen bij dit artikel zijn afkomstig uit de 
privé collectie van mevrouw Pette-Fruithof. 
De kist met de documentatie over het bedrijf van 
Matthes is in feite een stuk geschiedenis over de 
imkerij in ons land in de eerste helft van de 20e 
eeuw. (Red.)
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Wat een prachtige dag en wat een gezellige boel 
bij de eerste van de 3 acties die wij als vereniging 
hebben aangemeld bij het Oranje Fonds. Een per-
fecte organisatie, voorbereid door Lotty en onder 
leiding van Arthur uitgevoerd.
 
Vooral de wijkbewoners hebben hard meegewerkt. 
Zo werd er een tent geplaatst, van waaruit de ca-
tering werd verzorgd. Koeken, stroopwafels bij 
de koffie, thee en fris, gratis geleverd door Albert 
Hein. 

Ook de kinderen uit de wijk strooiden zaaigoed met 
bekertjes tegelijk. Gezellige mensen! Zij hopen 
natuurlijk ook te kunnen genieten van de bloemen-
pracht tegenover hun huizen en langs hun wandel-
route. 

NLdoet 2016
Hoe meer mensen hoe meer vreugd dachten frac-
tieleden van de VVD en een vertegenwoordiging 
van de Geërfden. Hun deelname bij het harken en 
zaaien maakte dat de imkers een mini-bijpraat-
ochtend hadden. Toezicht is natuurlijk ook belang-
rijk.

Marcel Simon
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Hopelijk verschijnt de Bijenstal nog in maart, de 
maand waarin we ons gaan voorbereiden op het 
nieuwe imkerseizoen. Dus daar zijn we al druk 
mee bezig. 

Hebben we wel genoeg raampjes met nieuwe 
kunstraat klaar staan? Ik ga altijd uit van 10 per 
volk, inclusief de 4of 5 raampjes voor de aflegger 
in april. Maar voor degenen die al aan een tweede 
broedkamer denken, moeten er nog wel 8 raam-
pjes bij. En natuurlijk kunnen er ook al weer wat 
nieuwe honingkamerraampjes gemaakt worden. 
De tijd gaat altijd ineens heel snel; voor je het weet 
gaan we alweer naar het fruit en dan moet je er 
klaar voor zijn. 
Het is ook handig om een schone bodem klaar te 
hebben staan. Dan zou je al voor de voorjaarsin-
spectie de bodem kunnen wisselen. Je hoeft daar-
voor eigenlijk alleen de bestaande broedkamer, 
zonder open te maken, over te zetten op de schone 
bodem. ( Even opzij op een omgekeerde deksel 
zetten, zodat de plaats voor de nieuwe bodem kan 
worden vrij gemaakt.) 
De honingkamer die bij het inwinteren als klim-
ramen onder de broedkamer is gezet, kan er nu 
onderuit en kun je even achter de hand houden. 
Verschimmelde ramen verwijderen en de nog goe-
de uitgebouwde ramen aanvullen met kunstraat. 
Ik houd de ruimte voor de bijen in het begin graag 
klein; vandaar even alleen op 1 broedkamer laten 
staan. 
En dan komt al gauw begin april, tijd voor de voor-
jaarsinspectie. Verwijder de dekplank en dek met-
een goed af met doeken. Gebruik zo min mogelijk 
rook.  
Drie dingen zijn belangrijk om te weten: 
Is er nog voldoende voer? Anderhalf goed gevuld 
raam aan beide kanten is genoeg. Overige voerra-
men verwijderen en bewaren voor de aflegger, en 
vervangen door kunstraat. 
Is er open en gesloten broed? Daarvoor hoeft 
alleen het eerste raam na het voer- en stuifmeel-
raam bekeken te worden. Zo ja, dan is het niet no-
dig verder te zoeken; de koningin is dus aanwezig. 
Hoe groot is het volk? Een zwak volk, zeg 2 à 3 
raampjes bezet, kan beter nu al verenigd worden 
met een groter volk. Verwijder de koningin en voeg 

de broedramen naast of tussen de ramen van het 
grotere volk. In deze tijd van het jaar kan dat nog 
zonder krant. 
Met de warme afgelopen winter zal het fruit wel 
vroeg gaan bloeien (nu ik dit schrijf begin maart 
bloeit de wilde pruim al), en zal de ontwikkeling 
van de volken vroeger zijn dan normaal. De voor-
jaarsinspectie zal dan ook al snel gevolgd worden 
door de voorbereiding op de voorjaarsoogst. De 
honingkamer kan er op. En vergeet dan het rooster 
niet.  
Sommige imkers wachten nog met het rooster om 
het volk naar boven te laten doorgroeien, en plaat-
sen daarna het rooster tussen 1e en 2e honingka-
mer. En mocht in de 1e honingkamer boven het 
daarin gevormde broed ook een krans van stuif-
meel en honing zijn ontstaan, dan kan zelfs een 2e 
honingkamer zonder rooster er opgezet worden. 
Zo is direct alweer duidelijk dat imkers hun eigen 
weg volgen. Belangrijk is vooral dat we aanvoelen 
hoe het volk ervoor staat, en dat we daarop inspe-
len. 
Een goed imkerjaar toegewenst!
 
Marcel Simon

Hoe was het ook weer?
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Rijnstate heeft behoorlijk de aandacht weten te 
trekken voor het project ‘bijen op het dak’. 
Als maatschappelijk verantwoorde onderneming 
wil men op het inmiddels groene dak van het zie-
kenhuis twee bijenvolken plaatsen. 

De initiatiefnemer Marc Koster vertelt tijdens de 
kennismaking dat het idee erg enthousiast is ont-
vangen. Onder het personeel en ‘de Vrienden van 
Rijnstate’ zijn er veel die graag iets willen doen 
voor de bijen. Een geweldig idee, juist omdat de 
bijen regelmatig in het nieuws zijn en de bijen-
gezondheid een actueel thema blijft. Daarnaast 
speelt ook, als er bijenvolken op het dak staan valt 
er iets te zien ….en als de imker iets kan vertel-
len over de verzorging en zijn bezigheden is dat 
wel een plus. Onder het personeel zijn ook twee 
artsen die tevens enthousiaste imkers zijn, maar 
een combinatie met de verzorging van de bijen-
volken op het dak is waarschijnlijk ‘niet handig’ 
aldus Marc Koster. Niet geheel zonder trots laat 
Marc Koster de foto’s van het groene, met Sedum 
beplante dak zien. Een uitstekende plek voor twee 
bijenvolken.  

Het met voornamelijk gele muurpeper beplante 
dak, bloeit echter maar tijdelijk en biedt onvol-
doende voedsel voor een heel bijenseizoen. 
Voor wat betreft de drachtplanten in de omge-
ving van Rijnstate meldt Leen van ’t Leven in een 
krantenartikel dat  anderhalve hectare ‘groen’ 
wordt opgeofferd aan de Braamweg 1 voor een 
nieuwbouwproject met 30 luxe appartementen. 
Daarnaast verdwijnen ook steeds meer tuinen on-
der tegels en bestrating. Deze achteruitgang van 
de natuur betekent voor insecten dat er steeds 
minder stuifmeel uit bloemen beschikbaar is. Een 
voedseltekort is één van de oorzaken van bijen-
sterfte. Er staan in de directe omgeving van Rijn-
state toch al veel bijenvolken.

Leen van ‘t Leven woont in die omgeving en is een 
zeer bekwaam, ervaren imker en daarnaast ook 
gespecialiseerd in drachtplanten. Hij is één van de 
imkers die met zijn bijenvolken naar ‘dracht-
gebieden’ reist. Daarnaast is hij, via PUM, op 
internationaal niveau betrokken geweest bij het 
opzetten van projecten voor bijenhouders. In een 
van zijn lezingen, verhaalt hij over een project in 

Met de bijen “Het dak op”
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Rwanda waarbij tientallen (door ontwikkelings-
hulp gesponsorde) bijenkasten doelloos in het 
landschap stonden door een totaal gebrek aan 
drachtplanten. Maar ook in Nederland is Leen van 
’t Leven zeer betrokken bij de agrariërs in onze 
omgeving. Hij bezoekt de boeren na de winter en 
bespreekt o.a. de faunaschade. De subsidie voor 
aanplant van insectenvriendelijke akkerranden 
was in 2013 al afgelopen. 

De conclusie van Leen, dat er te weinig voedsel is 
voor de bijenvolken, had Marc Koster (Rijnstate) 
niet zien aankomen. De plannen van de land-
schapsarchitecten voor de beplanting rondom het 
gebouwencomplex Rijnstate lagen al klaar. Waar-
mee het leuke project van ‘de twee bijenkasten op 
het dak’ ineens zeer gecompliceerd leek te wor-
den. Bovendien is door de gemeente Arnhem in 
kaart gebracht waar welke bomen staan, waarmee 
de drachtwaarde voor bijen en andere insecten 
inzichtelijk wordt en een beter beeld ontstaat over 
het voedsel dat voor de bijenvolken/insecten in de 
buurt beschikbaar is. Marc Koster is echter zeer 
vastberaden voor wat betreft de plaatsing van de 
twee bijenvolken op het dak. Voor een advies ‘op 
maat’ gaat hij met Leen om de tafel zitten. Beide 
heren smeden een nieuw beplantingsplan waarbij 
onder andere krokussen zijn opgenomen. 

Leen heeft ooit maar liefst 25.000 krokussen door 
een mazzel in zijn tuin kunnen poten. Hij vertelt dat 
de gele krokussen het éérst bloeien en dat bijen 
zich in krokussen heerlijk op kunnen warmen aan 
begin van de lente, omdat de kelk van een krokus 
de warmte van de zon vasthoudt.  

In het nieuwe groenplan rondom Rijnstate zijn ook 
voor insecten nuttige bomen opgenomen. Aan de 
voorzijde worden binnenkort stroken ingezaaid met 
een zaaimengsel dat voedsel biedt aan vele insec-
ten. 

Lotty van den Bosch
* Marc Koster is Real Estate Manager over de div. 
locaties van Rijnstate.  
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Bestaat uit :
- Imkerjack

- Beroker 

- Tabak voor de beroker 

- Ramenlichter

- Bijenveger

Nieuwe hobby?
Begin goed en goedkoop met 

ons starterspakket! 
Normaal € 79,95

Nu voor slechts € 64,95


